Caso de Sucesso

“

A redução de custos foi um processo natural ao
fazer uso da plataforma ERP Radar. Com os
processos sendo gerados mais rapidamente há
tendências de ganhos e por consequência, a
diminuição de perdas e retrabalhos vem
possibilitando melhores resultados.
Adilson Vargas
Diretor

”

Empresa
A ASV Contabilidade foi fundada em 2001, dando sequência ao
trabalho profissional contábil já desenvolvido por seus sócios desde
1997. Hoje são 125 clientes e atuam basicamente na área contábil
das pequenas e médias empresas.
Cliente WK desde 2002 é atendida pelo Canal Gestão ERP.

Diﬁculdades & Necessidades
Antes da utilização do Radar, alguns processos eram feitos
manualmente. Na época eram atendidos por consultorias
especializadas.

Decisão & Escolha
Durante o crescimento da empresa migraram para novas versões
das soluções WK. “Migramos do xt-D/C para o Radar e desde então
continuamos como clientes”, informou Adilson Vargas diretor da
ASV.
Começaram com os módulos Contábil e Fiscal e aos poucos foram
agregando soluções.

Resultados & Benefícios
“Atende de forma plena, trabalhos totalmente integrados sem
repetição de operações, exemplo; ao executar o faturamento do
escritório a um determinado cliente no módulo Gerenciador, este
movimento integra ao Comercial (emissão de NFS-e), que por sua vez
integra ao Fiscal, ao Financeiro e ao Módulo Contábil”, detalhou Vargas.

Outro benefício é a utilização da solução WK integrada a gateway de
pagamentos PagueVeloz. “Excelente parceria estabelecida entre WK
e PagueVeloz, trouxe ótimos recursos a nós clientes/usuários do ERP
Radar. Agregando facilidades já existentes no Radar Financeiro e
simplificando ainda mais o que já era bom no ERP. Estamos muito
satisfeitos com as implementações feitas pela WK e PagueVeloz. Há
ganhos em rapidez, praticidade e segurança nos processos diários,
tudo a parir da tela do Radar Financeiro; recebimentos e
pagamentos de forma intuitiva”, destacou.
Segundo o cliente a ASV Contabilidade teve ganhos gradativos de
produtividade devido uso maciço da plataforma integrada. “De
forma que nos proporcionou mais tempo para aplicar no
desenvolvimento do objetivo principal, que é trazer segurança e
agilidade nas informações prestadas aos nossos clientes”, reforçou.
“Agregamos uma funcionalidade ao ERP Radar que tem colaborado
muito para nossa agilidade em dar consultoria. Orientamos alguns de
nossos clientes a implantar em sua empresa os módulos necessários
para sua operação e administração. Desta forma conseguimos dar
consultoria contábil na sede da própria empresa do cliente, via
acesso remoto ou presencial. Assim os módulos executados em
clientes para suas operações integram com os nossos de
controladoria e torna-se muito produtiva, através de consulta
instantânea aos dados, fechamento de balancetes logo no início de
cada mês. Além da análise de relatórios gerenciais extraídos do
próprio ERP. Esta integração entre WK, Gestão, ASV e clientes é a
melhor forma de prestar serviço com qualidade”, descreveu o diretor.
Entre os benefícios Vargas destaca recursos como a integração dos
processos, segurança e a parceria com o PagueVeloz. “A integração é
de extrema importância para o bom andamento das rotinas diárias.”
“A redução de custos foi um processo natural ao fazer uso da plataforma
ERP Radar. Com os processos sendo gerados mais rapidamente há
tendências de ganhos e por consequência, a diminuição de perdas e
retrabalhos vem possibilitando melhores resultados.”
“A Gestão nos dá todo apoio necessário na implantação e suporte
diário, bom como a ligação com a WK Sistemas para solução e
sugestão em necessidades mais complexas. Parceria sólida de vários
anos”, finalizou.
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